
 

 

 

 

Støtteerklæring fra biskop Solveig Fiske til Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk 

i Trysil 

Menneskers livsvilkår og balansen i naturen er viktig for kirken. Det er derfor selvsagt for meg å være 

opptatt av rovdyrsituasjonen. 

De rike naturressursene som finnes i området må utnyttes på en bærekraftig måte. Det handler om å 

ta vare på det enkelte menneskes behov i samspill med naturen vi omgir oss med og som vi er en del 

av. 

Miljøvern og naturforvaltning handler om artsmangfold, men ikke bare det. Det handler også om 

miljøvennlig og kortreist mat, og om utnyttelse av beitemark.  

Det er lange tradisjoner i området med hensyn til bruk og forvaltning av naturens ressurser. Dette er 

erfaringer som storsamfunnet ikke gir tilstrekkelig anerkjennelse, men som må  høre med  og 

vektlegges i vår forståelse av bærekraftig naturforvaltning. Derfor er det viktig å kombinere 

fagkunnskapen med å lytte mer til dem som har utfordringene inn på livet i det daglige. Det 

innebærer at vi må lytte til folk som har erfaring og kunnskap opparbeidet gjennom generasjoner. 

Eksempelvis  vil et raskere uttak av skadedyr utenfor og innenfor forvaltningssonene,  begrense både 

lidelsen for husdyr og rein, og tapet og påkjenningen det utgjør for bønder og reinsdyrholdere.  

Hva som er et forsvarlig antall  rovdyr må avklares ut fra en god oversikt over bestanden av de ulike 

artene og samspillet med primærnæringenes bo- og levegrunnlag. 

Matproduksjonen i vårt land er en levevei og en kulturarv som vi ikke har råd til å bygge ytterligere 

ned. Det handler om menneskers livsgrunnlag og framtid. Det kan virke som om avstanden mellom 

primærnæring og offentlig forvaltning er blitt litt for stor. Jeg mener vi som storsamfunn vil være 

tjent med en større ydmykhet overfor de mennesker dette angår, når vi skal drøfte spørsmål om 

rovdyrforvaltning og støtter derfor fakkeltoget i Trysil, som ønsker å påvirke storsamfunnet for å få 

endret dagens rovdyrpolitikk.  

 

Hamar, 7. desember 2015 

Solveig Fiske 

biskop 

 

 

 

  

 


